
Önkormányzat 
8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 
 
 
Száma: 47-6/2010. 
 
 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 
Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai  
              kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:   Göntér Gyula   polgármester 
    Nagy Ottó  képviselő 
    Orsós János  képviselő 
    Szabó István 
   
 
Távolmaradását előzetesen bejelentette: 
 
    Korponai László képviselő 
    Nagy Lajos  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal jelen: 
 
    Vizeli Zoltánné  körjegyző   
 
 

 
 

I. NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1.) Háziorvos laptop vásárlása 
Előadó: Göntér Gyula polgármester 

 
Göntér Gyula polgármester: Köszöntötte a képviselőket, megállapította, hogy a 6 fős 
önkormányzati képviselőtestületből 4 ő jelen van, a testület határozatképes. 
 
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert Dr. Tóth József 
kapolcsi háziorvos laptop vásárlása ügyében 3 árajánlat érkezett a Balaton Elektronika Kft-
től, ehhez szükséges a képviselőtestület hozzájárulása, mivel a határozat szükséges a 
kifizetéshez.  
Doktor úr előzőleg elmondta, hogy számára megfelel a 149.000,- Ft-ért kapható laptop, az 
árak között nincs nagy különbség, a másik 150.000,- Ft, a harmadik 149.990,- Ft-ba kerül.  
Kérte a Képviselőket, aki egyetért a doktor úr laptop vásárlásával, az kézfeltartással 
szavazzon. 
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Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag 

meghozta a következő  

 

 
    69/2010. (VI. 29). számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 
 

Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a Balaton 
Elektronika Kft ajánlatát elfogadva, dr. Tóth József háziorvos 
részére az ajánlatban meghatározott összegben, 149.000.- Ft 
összegben számítógép ( lap top) vásárlásához hozzájárul. 
Az összeg az önkormányzat költségvetésében biztosítva van. 

 
Határidő: 2010 június 30. 
Felelős:  Göntér Gyula polgármester 

 
 
 

II. NAPIREND UTÁN 
a.) Parkolás ügye Művészeti Napok ideje alatt 
Előadó: Göntér Gyula polgármester 

 
 
Göntér Gyula polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy mint ahogy az előző 
képviselőtestületi ülésen elhangzott, az óvoda bérbeadására a Művészeti Napok idejére 1 
ajánlat érkezett. Az óvodát 800 e/Ft-ért venné bérbe a vállalkozó.   
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a 800 e/Ft-ot biztosan kifizeti a vállalkozó.  
 
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy pénteken megtudta, hogy a Kapolcsi 
Kulturális és Természetvédelmi Egylet 40-től 400 e/Ft-ig kér részvételi díjat a 
vendéglátósoktól a napok idejére. Itt ettől a vállalkozótól kérne az Egylet 300 e/Ft-ot. Nem 
volt tudomása arról, hogy eddig az önkormányzati területekre a vállalkozók fizettek-e 
részvételi díjat. Ezt jó lett volna egyeztetni.  
Az iparűzési adónál volt olyan, amit szintén nem tudott, hogy aki a malomszigeten árult, az 
nem fizetett iparűzési adót. Úgy gondolja, hogy ne tegyenek senkinél sem kivételt, hiszen 
nem is tehetünk.  
A parkolással kapcsolatban elmondta, hogy arra is gondolniuk kell, hogy 25 %-os áfát kell 
felszámolni.  
Kérte a képviselők kérdéseit, hozzászólásait. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások hangzottak el: 

 

 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy a parkoltatás ügye az elmúlt képviselőtestületi 
ülésen nem lett eldöntve, hogy az önkormányzat vagy a „Kapolcs Jövőjéért” Alapítvány 
fogja-e csinálni. Utánajárt, és kiderült, hogy nagyon hosszú procedúra lenne, ha az 
önkormányzat tevékenységi körébe fel lenne véve a parkoltatás. Nem elég az, hogy 
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bejelentjük az áfánál, hogy még egy tevékenységi kör van és módosítjuk az SZMSZ-t, hanem 
van egy másfajta lejelentése, amelynek van egy átfutási ideje, viszont az nem fordul meg a 
„Művészetek Völgye” rendezvény kezdetéig.  
 
Nagy Ottó képviselő: Ezt egyszer beszéltük, hogy lehet közterület-használatként is.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, az a probléma az egésszel, hogy visszamenőleg nem 
tudunk mit tenni. Az önkormányzatnak csak be kellene jelentenie egy plusz tevékenységként 
az APEH-nál. Nem a közterület használattal van baj, hanem, hogy az Egyletnek odaadtuk a 
közterülethasználati engedélyeket erre az egész rendezvény idejére, így már nehezebb 
visszavenni. Egyezséget kellene kötni az Egylettel. 
 
Göntér Gyula polgármester: Nem kapta meg mindegyiket az Egylet, csak azokat, amiket 
eddig is használt. 
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Csak nem volt konkretizálva, hogy melyiket.  
 
Orsós János képviselő: Nekünk most mi volna a jobb? Már itt nagyon sokat vitázunk rajta.  
 
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, nem akar vitázni rajta, el kell döntenie az 
önkormányzatnak, de óriási feladat lesz.  
 
Orsós János képviselő: Valami megoldást kell találni, mert biztos, hogy van.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Biztos, hogy van megoldás, csak nem 2-3 héttel a rendezvény 
előtt. Amennyiben az önkormányzat fogja csinálni, valaki olyan embert is kell felvenni, aki 
ezzel foglalkozik. Mert nem lehet a parkoltatást, az elszámoltatást is csinálni. Nem tudom kire 
ráterhelni.  
 
Nagy Ottó képviselő: Amennyiben az Alapítvány csinálná a parkoltatást, akkor az 
alapítványnak sincsenek emberei. Oda is fel kell venni valakit, úgy ezt megteheti az 
önkormányzat is. Tisztességesen meg kell fizetni azt, aki ezt lebonyolítja.  
 
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy a pénzügyes kolleganőtől azt az információt 
kapta, hogy a parkoltatást meg lehet oldani, de el kell dönteni, hogy mit hogyan, hány embert 
kell felvenni. Alkalmazottként arra a 10 napra fel lehetne venni.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Egyszerűsített foglalkoztatással fel lehet venni. 
 
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy a parkoltatás 
során kit vesz fel az ember, a kezdők mellett legyen egy tapasztalt is, nehogy büntetés legyen 
a vége.  
Elmondta, hogy a napok bevételei belekerültek mindig az önkormányzat költségvetésébe, 
mely hátrányt jelentett az önkormányzatnak a pályázatoknál, mert az ott bevételként 
jelentkezett. Biztos, hogy azért is ment fel olyan magasra a működési százalékunk. Jobb 
lenne, ha a napok bevételei külön lennének. Meg kell találni azt a személyt, aki ezt korrektül 
tudja bonyolítani. Az embereket hivatalosan ki tudjuk fizetni, előre tudjunk kalkulálni, hogy a 
járulékokat be tudjuk fizetni. Már számolta, 8-10 ember biztos, hogy kell hozzá. Ezt 
kívülállóra rábízni nem lehet. Ha valaki számlát kér, akkor legalább az információban legyen 
egy számlatömb.  
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Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, az a praktikus, hogy nyugtát adjanak mindenkinek, és, 
amikor a nyugtát viszi valaki, hogy őneki kell közületi számla, azt a nyugtát mögé kell rakni. 
Vagy, ahol van a parkoltatás, ott legyen egy ember, aki tudja, hogy a számlát hogyan kell 
kiállítani.   
 
Nagy Ottó képviselő: Javaslom, ezt a dolgot úgy megbeszélni Molnárnéval, a pénzügyessel, 
hogy eleve mennyiért vállalja el túlórában. Nem kell most itt munkaidőben ezzel foglalkoznia 
és nem kell, hogy ingyen csinálja többletmunkával.  
 
Vizeli Zoltánné körjegyző: Elmondta, hogy most a probléma, hogy új költségvetési program 
van, ahol 8 költségvetést kell lejelenteni az új rendszerben és olyan szoros határidői vannak, 
hogy emellett nem tudom neki azt mondani, hogy márpedig csak ezt csinálod.  
 
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, nem lehet vitatéma, hogy valakit tisztességesen ki 
kelljen fizetni. Aki dolgozik, azt ki kell fizetni valami úton-módon.  
A másik dolog, hogy a közmunkások, akik a szemetet szedik, őket is ki kell fizetni.  
 
Nagy Ottó képviselő: A mindennapos nagytakarítást is a közmunkások végzik, ezek után 
fizet valamit az Egylet? 
 
Göntér Gyula polgármester: Nem fizet.  
 
Nagy Ottó képviselő: Kell egy személy, aki a pénzügyet viszi a parkolásnál és kell egy, aki a 
kivitelezést kézben tartja. Meg kell szervezni az embereket, hogy ki hol dolgozik.  
 
Göntér Gyula polgármester: Elmondta, ő a parkolásnál javasolja, hogy mindenki fizessen 
parkolást, nincs Völgyautó meg ilyesmik, ők vegyenek 10 napos parkolójegyet, meg az 
árusok is. És akkor nem lenne vita, hogy kinek kell fizetni és kinek nem. Mindenkinek legyen 
egységes, és mindenki fizessen. Ne tegyünk senkinél sem kivételt.  
Azt is tisztába kell tenni, hogy aki nem olyan helyen parkol, ahol szabályos, annak minimum 
30 e/Ft-jába kerül.  
 
Kérte a képviselőket, aki az óvoda bérbeadására vonatkozó árajánlatot elfogadja, az 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi: 

 
70/2010. (VI. 29.) számú képviselőtestületi  h a t á r o z a t o t 

 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete az óvoda 
udvarát 800 eFt-ért +rezsi összegben bérbe adja Csák Zoltán 
vállalkozónak. 
Megbízza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére. 
Határidő: 2010. július 23. 
Felelős: Göntér Gyula polgármester 
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Göntér Gyula polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a rendkívüli 
képviselőtestületi ülést 17 óra 30 perckor bezárta. 
 
 
 

K. m. f. t. 
 
 
 
 
 
 

 
 Göntér Gyula        Vizeli Zoltánné 
 polgármester           körjegyző  

 
 


